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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus mu je dejal:
»Jaz sem pot,
resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene,
boste spoznali
tudi mojega Očeta.
Od zdaj ga poznate
in videli ste ga.«
(Jn 14,6-7)

Bodimo hvaležni za vsak dih,
ki nam ga podarja dobri Bog.
Zahvalimo se za pot našega življenja,
saj je zemlja polna Gospodove dobrote.
Hvala ti, dobri Bog, tudi za vse težke
resnice življenja, ki nam
še bolj pokažejo
pravo pot.
Saj si le ti
prava pot,
resnica in
življenje.
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih
in prazničnih sv. mašah

Slovenski pogovor pravi: »Kakršen
oče, takšen sin.« Pa nima v mislih
toliko zunanje, telesne podobnosti,
potez obraza, tudi ne samo značaja.
Meri predvsem na tisto, kar oče da
svojemu sinu (seveda tudi hčeri) iz
svojega notranjega bogastva, ki si
ga je sam pridobil z vzgojo in samovzgojo, kot veren človek z oblikovanjem svoje osebnosti po načelih
evangelija. V polnem pomenu velja
ta pregovor za Boga Očeta in njegovega Božjega Sina, na človeški ravni
se uresniči le deloma. Če je nek oče
dober, pravimo: škoda da se sin ni
vrgel po očetu! Tako govorimo, vendar vsak pameten človek ve, da se

noben otrok ne »vrže« samo po starših, saj so poleg družinskih še nešteti
drugi vzgojni vplivi. Psihologi in
sociologi pravijo, da otrok že od
najnežnejše dobe največ znanja in
navad, dobrih in slabih, pridobi s
posnemanjem, ki mu je prirojeno.
Gotovo to še bolje kot učenjaki veste
vsi, ki ste očetje in matere in ste
svoje otroke ljubeče spremljali od
trenutka spočetja dalje. Zaradi svoje
telesne povezanosti z njim je otroku
bliže mati, vendar otrok potrebuje
tudi bližino očeta.
Klic po očetu prihaja že iz drobnega
srca dojenčka, čeprav ga ni slišati.
Način življenja, ki se pokaže šele v
odraslih letih, ima svoje korenine v
odnosu dojenčka do očeta. Tudi
zmožnost verovanja in zaupanja v
Boga mora izvirati od tod.
Francoski jezuit Aime Duval je pred
nekaj desetletji oznanjal z verskimi
popevkami ob spremljavi kitare.
Pripovedoval je, da mu je o Bogu
največ povedal zgled očeta, ko so
zvečer skupaj molili. Videl ga je,
kako kleči, glavo ima v dlaneh in
zbrano moli. In otrok je razmišljal:
»Glej, kako je moj oče, ki je tako
močan, da obvlada par volov, ki se
prav nič ne boji župana in drugih
veljakov, pred Bogom čisto majhen.
Bog mora res biti zelo velik, ker moj
oče pred njim kleči, pa tudi zelo
prisrčen prijatelj, ker moj oče z njim
govori kar v svoji delovni obleki.«
Marsikdo ima najbrž lepe spomine
ne samo na svojo mamo, ampak tudi
na svojega očeta, kar v nas spodbuja
globoko hvaležnost. Jezusa, Božjega
Sina, prosimo, naj nam vsem vsak

dan pokaže svojega Očeta, da bi si
kot bratje in sestre pomagali med
seboj. Najprej v družinah!
Po: S. Čuk, Misli srca

PRI OČETU

V hiši mojega Očeta je
veliko bivališč. (Jn 14,2)
Prava sreča, Gospod, da je v hiši
tvojega Očeta veliko bivališč.
Tako lahko upam, da je eno tudi zame.
Zame, ki danes hodim za teboj
in jutri ne.
In nikoli nimam časa,
da bi ga posvetil drugim.
In ne prenašam nikogar,
ki ne misli tako kot jaz.
Zame, ki sem nejevoljen zaradi
priseljencev iz tretjega sveta
in mi ni mar za tiste, ki jim gre slabo.
Zame, ki grem v nedeljo k maši, če
nimam kaj drugega početi.
In ne sodelujem v župnijski skupnosti.
Zame, ki si pomagam s komolci
do želenega cilja in
spotikam tiste, ki me hočejo prehiteti.
Zame, ki sem navezan na denar,
dober vtis in to, kar govorijo ljudje.
Zame, ki imam rad samo tiste,
ki imajo radi mene.
In včasih uporabim druge,
kakor da so predmeti.
In nisem ne lačen ne žejen pravice, miru.
Prava sreča, Gospod, da je v hiši
tvojega Očeta veliko bivališč.
Eno tam bo tudi zame.
Zame, ki nimam ničesar,
razen velike želje, da bi bil takšen,
kakršnega me ti želiš.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

10.5..

NEDELJA

* 5. VELIKONOČNA * Job, svetopisemski mož

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … po namenu
POLZELA 10.30 … za + Vincenca (obl.), Angelo in ostale ZAGORIČNIKOVE
11.5..

PONEDELJEK

* Pankracij, mučenec * Nerej in Ahilej, mučenca

POLZELA 19.00 … za + Milana BASTAŠIČA
12.5..

TOREK

* Leopold Mandič, redovnik * Epifanij, škof

POLZELA 19.00 … na čast Mariji,
Materi in Kraljici njej posvečenih družin
13.5..

SREDA

* Fatimska Mati božja * Servacij, mučenec

POLZELA 19.00 … za zdravje
14.5..

ČETRTEK

* Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka

POLZELA 19.00 … po namenu
15.5..

PETEK

* Izidor, kmet * Zofija (Sonja), mučenka * Pahomij, opat

POLZELA 19.00 … za + Janka in Rafka LOBNIK
… za + Andreja BOBEKA (8. dan)
16.5..

SOBOTA

* Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec * Ubald, škof

POLZELA 19.00 … za + Marijo SLOKAR (obl.)
17.5..

NEDELJA
POLZELA
POLZELA
POLZELA

* 6. VELIKONOČNA - TURIZMA * Jošt, pušč.

7.00 … za žive in rajne farane
9.00 … za + Marijo TERGLAV, dva Petra in
Pavlo PUNGARTNIK ter vse ŠPRONGOVE
10.30 … za + Alojza SATLER, Ano KUHAR
in Marijo SATLER (obl.)

NAVODILA OB SPROČANJU UKREPOV OB EPIDEMIJI KORONA VIRUSA

S 4. majem so se cerkve znova
odprle, vendar ni vse tako, kot je
bilo
prej,
zato
ponovno
objavljamo nekaj najpomembnejših navodil in obvestil!
Svete maše
a) Udeležba je dovoljena samo
zdravim osebam, ki nimajo znakov

okužbe dihal. Starejšim, kroničnim
bolnikom in drugim zdravstveno
ogroženim osebam priporočamo, da
še naprej svete maše spremljajo po
televiziji, radiu ali spletu.
b) V cerkvi mora vsak vernik nositi
svojo zaščitno masko oz. temu
primerno zaščito (šal, ruta ipd.).

Maske nosijo vsi sodelavci pri
bogoslužju, razen duhovnika, ki jo
nadene za delitev obhajila.
c) Pri vstopu in izstopu iz cerkve si
mora vernik razkužiti roke.
d) Ves čas ohranjamo varnostno
razdaljo vsaj 1,5 metra. Pozor pri
vstopu in odhodu iz cerkve in ko
gremo k obhajilu!
e) Sedimo na označenih mestih.
Skupaj lahko sedijo le osebe, ki živijo
skupaj.
f) Blagoslovljene vode ob vhodu ni,
kropljenje bo vključeno v mašni
obred.
g) Pevski zbor ni dovoljen. Na koru
so lahko organist in solist ali družina.
h) Pozdrav miru oz. rokovanje se
opusti.
i) Sveto obhajilo se deli samo na roko
brez izjeme. Za trenutek zaužitja si
odmaknemo masko.
j) Pobiranja darov ne bo med mašo,
ampak boste lahko darovali ob
vhodu v cerkev, pred ali po maši
(tudi med tednom, če v nedeljo ne
boste mogli priti).
k) Škofje v tem času dovoljujejo, da
dolžnost nedeljske svete maše
izpolnimo tudi z obiskom maše
enkrat v tednu na kateri koli dan.
Verouk in druga srečanja
Do preklica ne bo verouka in
drugih oblik izobraževanja ter
župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in
ŽGS itd.).
Župnijska pisarna
bo odprta le po predhodnem
dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni

mogoče urediti po telefonu ali spletu.
Za naročilo svetih maš pokličite po
telefonu, uporabite e-pošto ali v
poštni nabiralnik na župnišču oddate
kuverto.
Sveta spoved
v spovednicah ni dovoljena, zato bo
spoved potekala po dogovoru s
spovednikom. Pri tem spovedanec in
spovednik nosita zaščitno masko in
ohranjata razdaljo 1,5 metra.
VEROUK

 Vsi veroučenci do 7.6. oddajo
naloge v škatle v cerkvi, ki jih bodo
pripravile katehistinje.
 Kdor še ni oddal spričevala, naj ga
priloži nalogam.
 Podelitev spričeval za letos bo ob
začetku naslednjega veroučnega leta.
 Birma in prvo sveto obhajilo bosta
jeseni. Datumi naknadno. Duhovni
vikend za birmance v maju odpade.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Ločica ob Savinji.

